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Divendres 25 d’abril, a les 22 h
Activitat gratuïta
Per a joves

JAM SESSION I POESIA
EN DIRECTE

Jam Session que acollirà també la paraula dita. Hi 
haurà poesia en directe.

Els músics del Local 19 conduiran la sessió. Si tens 
un grup, també esteu convidats a trepitjar l’escenari.

Espai obert i participatiu. Porta el teu instru-
ment!

Florin Gorgan

Dijous 24 d’abril, a les 18 h
Activitat gratuïta
Per a públic adult

JAM DE CONTES CURTS
I MICRORELATS

Vine a explicar o/i a escoltar contes, que els contes 
no només són pels infants...

Hi participa Anin i El Barco de Papel.

Dimecres 23 d’abril, a les 17.30 h
Activitat gratuïta
Per a tots els públics

LECTURA POÈTICA OBERTA

Sessió oberta del grup de poesia del centre cívic per 
celebrar la diada de Sant Jordi dins el cicle Abril 
literari.

A càrrec de Grup de Poesia del Centre Cívic 
Sarrià.

Dimecres 23 d’abril, a les 11 h
Preu: 5.01 €
Per a tots els públics

ITINERARI LITERARI

Aquella paret, aquella mimosa: L’essència de 
Mercè Rodoreda.

Itinerari literari que ressegueix els passos dels 
relats i la presència de Mercè Rodoreda a la ciutat.

A càrrec de Gemma Mulet i Ariadna Civit de 
Cal�ligrama BCN.

Inscripcions fins dimecres 16 d’abril.

Dimarts 22 d’abril, a les 18 h
Activitat gratuïta
Per a tots els públics

TERTÚLIA LITERÀRIA

De la mà de Sebastià Bennassar i Llobera             
-periodista, escriptor i crític literari mallorquí- ens 
endinsarem en l'univers del llibre ‘Desig de xocolata’ 
de l'escriptora Care Santos.
L'autora ha estat guardonada amb el 34è Premi 
Ramon Llull.

La novel.la presenta la història de tres dones, tres 
històries a través de les quals el lector viatja en el 
temps i viu l'evolució de la tradició xocolatera de 
Barcelona. Sabeu amb que acompanyarem la 
tertúlia? Amb xocolata!

Quinzena literària al centre cívic per a petits i grans. Us convidem a endinsar-vos en el món de la poesia, els 
contes i la paraula escrita: tindrem exposicions, tallers i fins i tot un itinerari i una tertúlia literaria!
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Dimarts 29 i dimecres 30 d’abril, de 18.30 a 20.30 h
Activitat gratuïta
Per a públic familiar

CONTE VE MENTIDA VA

Taller d’introducció a l’art d’explicar contes.
Descobreix les teves habilitats comunicatives 
verbals, gestuals i corporals a través dels contes.

Aprofita la imaginació com a eina interpretadora de 
fets, intuïcions o desitjos quotidians que ens ajuda a 
comunicar.

A càrrec de Roser Ros pedagoga, narradora, 
escriptora i presidenta de Tantàgora
tantagora.net/

Places limitades.
Inscripcions fins al dimarts 22 d’abril.

Dissabte 26 d’abril, d’11 a 12.30 h
Activitat gratuïta
Per a públic familiar

CONTES DE CARTRÓ

Caputxetes, porquets i encanteris, vine a construir amb 
les  teves  mans i en família, els contes de sempre.

A càrrec de Planeando Truchas 
planeandotruchas.blogspot.com.es/

Places limitades.
Inscripcions fins dimarts 22 d’abril.

TALLERS FAMILIARS

Del 22 d’abril al 13 de maig
Entrada lliure
A càrrec de Lola Roig

EXPOSICIÓ
‘PARAULES PER ENDEVINAR’

Exposició de les il�lustracions d’aquest llibre de 
poemes de Josep-Francesc Delgado que amaguen 
30 endevinalles d’animals il�lustrades per Lola Roig 
de manera poètica i suggerent.
 
A càrrec de Lola Roig 
lolaroig.wordpress.com/2012/10/29/paraules-per-
endevinar-barcanova/

Dimecres 30 d’abril, a les 17.30 h
Activitat gratuïta
Per a públic familiar

SESSIÓ DE CONTES
I ENDEVINALLES

Presentació del llibre Endevinalles d’animals a 
càrrec de Lola Roig.

Trobada intergeneracional de contes i endevinalles 
a càrrec d’Anna Garcia, dels Contes de l’Anna i 
Joana Gay, mestra i contacontes amb la participa-
ció del grup de poesia del centre cívic.

elscontesdelanna.com/quiosc.php
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C/ Eduardo Conde, 22-42
08034 Barcelona
Tel.: 93 256 27 20
Fax: 93 256 27 24
ccsarria@qsl.cat
bcn.cat/ccsarria
Gestió Tècnica: QSL

FGC: Reina Elisenda i Sarrià
Metro: L3 Maria Cristina
Bus: 6, 16, 33, 34, 63, 66, 70,
         72, 78, 130, H6 i V3

twitter.com/CCivicSarria
facebook.com/ccsarria


